
Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu 

31.10.2018 koosoleku protokoll nr. 2018/05 

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, R. Saadi, Monika Haukanõmm, S. Tõniste ja S. Drenkhan ning 

kutsutuna juhataja E.Kiipli.  

Puudus  A. Kailas 

Koosolekut juhatajas: T. Sepp 

Protokollis: Monika Haukanõmm. 

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Sotsiaalministeeriumis Suur-Ameerika 1 algusega 11.00 ja lõppes 
12.30. 
 
Koosoleku päevakord:  

1. 2019.aasta rahastamise põhimõtete kinnitamine. 
2. Lisarahastus ja investeeringute ning soetuste toetuste aruanded. 

2.1. Võimalik lisarahastus 2019.aastal 
2.2. 2018.aasta soetuste ja investeeringute toetuste aruanded 

3. 2018 aasta reservi kasutamise otsustamine. 
4. Arengud invaparkimise kaartide osas. 
5. Muud küsimused   

 Arengud Hasartmängumaksu Nõukogu seaduse muutmisel 

 Fondi audit  

 Fondi edasised arengud 

 Fondile laekunud pöördumised. 
 
 

1. Päevakorrapunkt 
Nõukogu liige R.Saadi teavitas nõukogu, et Sotsiaalministeerium on otsustanud, sarnaselt 
eelnevate aastate Hasartmängumaksu Nõukogule, aasta suurprojektide toetuste taotluste 
tähtajaks määrata 15. novembri. EPIFondi nõukogu peab otsustama, millises summas esitada 
Sotsiaalministeeriumile aasta suurprojekti taotlus EPIKoja võrgustiku toetamiseks.  

 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

1.1. Võtta Lisas 1 toodud rahastamise põhimõtted aluseks järgmise aasta eelarve 
koostamisel. 

1.2. 2019.aasta projekt esitada Sotsiaalministeeriumile mahus 1 400 000 eurot. Taotluses 
välja tuua eelnevatel aastatel hasartmängumaksu laekumistest võrgustikule toetuseks 
eraldatud finantseeringu proportsioonid võrdluses inflatsiooni ning hasartmängumaksu 
laekumisest riigile. 

1.3. 2019.aasta alguses viia läbi arutelu ettevaatavalt 2020.aasta tarbeks EPIFondi ja EPIKoja 
võrgustiku rolli ja rahastamise põhimõtete kohta. Vajadusel leida selle töö juurde  
võrgustiku väline ekspert. Vastav arutelu võtta päevakorda EPIKoja juhatuse ja 
EPIFondi nõukogu ühisel koosolekul 10. detsember 2018 Tallinna J.Poska majas (Poska 
8).  

 
   
2. Päevakorrapunkt 

R. Saadi teavitas, et Sotsiaalministeeriumi 2018 omavahendite ümberjagamisest on planeeritud 
400 000 eurot 2019.aastal tehtavate investeeringute toetusteks, vastav eelarve muudatus on 
Riigikogus kolmandal lugemisel. R.Saadi tegi ettepaneku, et selle lisarahastuse sees võiks olla 
nõukogu otsuse p.1.3 mainitud eksperdi poolne võrgustiku analüüs. 

 
Juhataja andis ülevaate seni laekunud 2018.aasta soetuste ja investeeringute toetuste aruannetest.   

 
 

 



Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
2.1. Eraldatud lisarahastus oli võrgustikule väga vajalik ja selle kasutamine on toimunud 

hästi. 
2.2. Võtta järgmisel, 26.novembril toimuva nõukogu koosoleku päevakorda lisarahastuse 

jagamiseks taotlusvooru avamine ning selleks tingimuste ja põhimõtete kinnitamine. 
Tingimuste ja põhimõtete väljatöötamine teha ülesandeks EPIFondi juhatajale, kes 
selleks teeb koostöös EPIKojaga.  

2.3. Võtta teadmiseks, et 2018 soetuste ja investeeringute toetuste aruannetest on 31. 
oktoober kell 11.00 seisuga, veel esitamata kolm aruannet. Aruannete esitamiseks on 
veel aega tänase päeva lõpuni.  

2.4. Juhatajal panna kokku koondaruanne rahaeralduse raames tehtud investeeringutest ja 
selle tulemustest võrgustikule. 

 

3. Päevakorrapunkt 
Aasta alguses reservi arvatud summa suurus on 24 450 eurot. Juhataja andis ülevaate võrgustiku 
poolt tulnud reservi kasutamise ettepanekutest.  
On laekunud kokku 13 ettepanekut. Kõigi ettepanekute sisuks on kasutada reservi ühingute 
kodulehtede parandamiseks, et tõsta puuetega inimestega seotud informatsiooni kättesaadavust. 
Samuti on tõstatunud küsimus, kas pakkuda EPIFondi ja Eesti Tegevusterapeutide Liiduga 
koostöös valminud kampaania klippide valmistamiseks sildfinatseeringut nimetatud reservi arvelt. 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

3.1. 2018.aasta reserv, summas 24 450 eurot kasutada toetusena võrgustikku kuuluvatele 
organisatsioonidele kodulehtede info kaasajastamiseks ning kättesaadavuse 
parandamiseks. Vastav hindamine teha ülesandeks EPIFondi juhatajale, kes kaasab 
protsessi EPIKoja esindajad. Toetussummade jaotus võtta 26. novembril toimuva 
nõukogu koosoleku päevakorda. 

3.2. Tegevusteraapia klippide sildfinantseeringuks kasutada EPIFondi eelmiste aastate 
akumuleeritud tulemit summas 2500 eurot.  

 
4. Päevakorrapunkt 
R.Saadi andis ministeeriumi poolse ülevaate invaparkimise kaartide väljastamisega seonduvatest 
arengutest. Fond annab 2019.aasta alguse seisuga nende käes olevate kaartide jäägi üle 
Sotsiaalkindlustusametile ja sealt edasi tegeleb kaartide väljastamisega kohalikele omavalitsustele 
Sotsiaalkindlustusamet. Aastast 2020 planeeritakse kaartide väljastamist Sotsiaalkindlustusameti poolt 
otse õigustatud isikutele. Samuti on parkimiskaartide andmebaas võetud Sotsiaalkindlustusameti poolt 
2019 aasta arendusplaani. 

 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

4.1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
4.2. Juhatajal jätkata parkimiskaartide teemaga tegelemist ja hoida Nõukogu kursis 

arengutega selles valdkonnas. 

 
5. Muud küsimused 

5.1. R.Saadi andis ülevaate seoses Hasartmängumaksu Nõukogu seaduse muutmisest 
tulenevatest ümberkorralduse plaanidest Hasartmängumaksust laekuvate rahade jagamisel. 
2019 aasta suurprojektide esitamise tähtaeg on 15. november 2018. Väikeprojektide toetamise 
mehhanism ei ole veel otsustatud.  
Võimalikud on 3 varianti:  
1) Toetusi hakkab jagama Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital või Riigi Tugiteenuste Keskus.  
2) Projektide administreerimine toimub Riigi Tugiteenuste Keskuses ja EPIFondi nõukogu 
langetab projektide rahastamise osas otsused.  
3) Projektide administreerimine ning otsustamine toimub EPIFondis. 

 



Fondi juhataja väljendas, lisaressursside olemasolu korral, valmisolekut Fondi administratiivset 
suutlikust tõsta, et vajadusel  vastata väikeprojektide menetlemisega kaasneva 
halduskoormuse tõusule. 

5.2. Sotsiaalministeerium plaanib tellida EPIFondile auditi, et riik omaks paremat ülevaadet oma 
haldusalas olevast sihtasutusest. 

5.3.  Sotsiaalministeeriumilt on tulnud mõte, et seoses Fondi rolli mõningase muutumisega võiks 
kaaluda Fondi paiknemist ministeeriumi hoones. 

5.4.  Juhataja tegi ülevaate Fondile saabunud Ene Rebase pöördumisest. 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 

5.5. Võtta informatsioon teadmiseks ning toetada tulevikus väikeprojektide menetlemise 
korraldamist läbi EPIFondi. Koos selle lisatööga kavandada ka sellega tegelemiseks 
vajalik lisaressurss EPIFondi eelarvesse. 

5.6. Võtta auditiga seonduv informatsioon teadmiseks. 
5.7. Võtta Fondi võimaliku paiknemise küsimus järgmise nõukogu koosoleku päevakorda. 
5.8. Teha juhatajale ülesandeks uurida koostöös Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liiduga 

annetuskampaania algatamise võimalikust (sihtkapitali loomist) Eero-Erkki Rebasele 
invatõstuki hankimiseks. 
 

Ettepanekud järgmiseks nõukogu koosoleku teemadeks on: 

 2019.aasta lisarahastuse taotlusvooru avamine ning selleks tingimuste ja 
põhimõtete ning taotlemise korra kinnitamine. 

 Reservist ühingutele veebi toetuste jaotuse otsustamine. 

 Fondi roll hasartmängumaksust laekuvatest vahenditest toetatavate väikeprojektide 
menetlemisel. 

 Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide võrgustiku analüüsi ja arengukavaga 
seonduvad küsimused. 

 Fondi auditi praktiline korraldamine. 

 Fondi paiknemisega seonduvad küsimused. 

Järgmine koosolek 26.11 kell 12.00 EPIKojas, Toompuiestee 10, Tallinn. 

EPIFondi nõukogu ja EPIKoja juhatuse ühine koosolek 10.detsember, kell 15.00 Jaan Poska 
majas, J.Poska tn. 8 Tallinn.  

 

 

Koosoleku juhataja        Protokollija  
Toomas Sepp         Monika Haukanõmm
  

 

 

 


